
I februari 2019 öppnades Sveriges 
första kattkafé, Java Whiskers, 
i Stockholm i konditori Valands 
gamla lokaler på Surbrunnsgatan 
48. Där kan man fika och samtidigt 
mysa med någon av de nio katter 
som bor på konditoriet. Idén till 
kattkafé är ju en företeelse som 
redan funnits ibland annat Japan, 
Thailand och USA. 

Det anrika konditoriet Valand öpp-
nades 1954 och inredningen som 
fanns kvar tills stängningen 2018 
bar fortfarande 1950-talsprägel. 
Konditorilokalerna har använts vid 
reklamfotografering och filmin-
spelning. Givetvis skapade nedlägg-
ningen en namninsamling, men de 
nya ägarna anser sig har förvaltat 
arvet även om det förutom kaffe 
har sett till att det numera finns 
katter på plats. Att öppna kattkafé 
krävde dock mycket förberedelser. 
För att kunna söka och beviljas 
tillstånd för verksamhet med katt 
behöver man uppfylla de krav som 
finns i §16 djurskyddslagen. Bland 

annat ska katterna ha möjlighet 
att vara högt upp, kan klösa och 
klättra på väggar och att det finns 
olika ställen där de kan hoppa upp 
och vara. Det måste finnas ett helt 
eget rum där de kan gå undan när 
de vill utan att människorna kan ta 
sig dit och från länsstyrelsens sida 
måste lokalen vara klar innan man 
kan söka tillståndet. Enligt tidning-
en Vi i Vasastan så jämställs kattka-
fé med en djurpark i lagstiftningen. 

Lokalen är ombyggd och anpassad 
för katterna. Det finns små gömm-
or och gångar samt klösväggar i 
fönstren. I ett rum som bara kat-
terna har tillgång till finns mat, 
toaletter och viloplatser. 

När man kommer in i kaféet pass- 
erar man först kafédelen där man 
kan köpa kaffe, fikabröd eller sallad. 
Därifrån kan man också se in till 
katterna genom ett stort glasföns-
ter. Vill man däremot umgås med 
dem måste man boka tid. Antingen 
via kaféets hemsida, som du  hittar 

på https://javawhiskers.se eller så 
chansar man på att det finns plats.  

De nio katterna kommer alla från 
ett katthem utanför Stockholm. 
Enligt ägarna till kaféet är tanken 
med kattkaféet dubbelbottnat, det 
ska båda vara mysigt för människor 
att få vistas bland katter och sam-
tidigt vill man att motverka katters 
hemlöshet. Man kan, om man vill, 
ansöka om att adoptera någon katt. 
Och det är katthemmet som gör 
bedömningen om den ansökande 
är lämplig att ta hand om en katt. 
Jon Bäcklund, en av ägarna till Java 
Whiskers, anser att kaféverksam-
heten kan bidra till att fler katter får 
permanenta hem. 

Så om ni tar en tur till Stockholm 
vill jag varmt rekommendera ett 
besök på Java Whiskers. Kanske 
inte för att i första hand mysa med 
katter, eftersom vi ju alla har egna 
katter hemma, men väl för att mar-
kera vikten av att hemlösa katter får 
ett eget hem.
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